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Julgado improcedente o pedido de
pagamento de prêmios por produtividade
sobre doações canceladas de operadora
de telemarketing que trabalhava para
instituição beneficente. Proc. 100044844.2020.5.02.0431

Empregado deficiente auditivo não
consegue provar que houve nulidade em
sua dispensa. Proc. 100131162.2019.5.02.0066
Anulada a pena de confissão aplicada à
reclamante que não pôde ingressar na
audiência por problemas técnicos com
sua internet. Proc. 100001980.2021.5.02.0063

Afastada prescrição intercorrente por não
constar informação expressa sobre a
cominação da penalidade na intimação
enviada ao exequente. Proc. 014470039.2004.5.02.0005
Cantora não consegue comprovar vínculo
de emprego com líder de banda musical.
Proc. 1000121-47.2020.5.02.0610

Eletricitário dispensado arbitrariamente
em razão da idade obtém reintegração.
RRAg-21738-31.2016.5.04.0201
Fábrica de pneus pagará pensão integral
a operário que perdeu todos os dedos da
mão direita. RR-100199348.2017.5.02.0434
Penhora sobre saldo em conta corrente
não abrange valores de cheque especial.
ROT-1381-71.2020.5.09.0000
Fim de contrato temporário impede
trabalhadora de ter estabilidade

Ex-gerente não consegue anular decisão
com fundamento em não intimação de
sessão telepresencial. ROT-100447420.2020.5.02.0000
Greve de profissionais de saúde de
Bauru (SP) não foi abusiva. ROT-658247.2018.5.15.0000

destinada às gestantes. RR-10185403.2018.5.01.0471
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